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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

   

 الفنية  كراسة الشروط والمواصفات         

 عامةاللمناقصة ل             
 

 

 

 

 تقطع غيار لقسم التغذية الكهربية لجهاز تشغيل نفقي االزهر للسيارا توريدل

  2023/ 2022 الماليللعام 

 مالي( – )فنيبنظام األظرف المغلقة                     
 سنة ل 182الصادرة بالقانون رقم  العامةالتعاقدات التي تبرمها الجهات وفقاً ألحكام قانون تنظيم 

 5، و القانون رقم 2019لسنة  692والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  2018

 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والئحته التنفيذية 2015لسنة 

 عملية قابلة للتجزئة ال                         

 

 
 

 

   ئحة ( من الال 36 )م ـــادة رقـــجنيها وفقاً للشرائح الواردة بالم 299  :ثمن كراسة الشروط و المواصفات  -

 سالفة الذكر  محدودمها الجهات البرالتنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الى ت                                           

  دمحدوفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة العلنية ال:  مظاريف الفنيةفتح الموعد  -

 ماليــــــةـون الـللشئـ ةالعامالغـربي بديوان عـام محافظـة القاهــرة االدارة بالمبنــى مكان انعقاد الجلسة :  -

 2022/ 12/  11الموافق   االحديوم  تاريخ انعقاد الجلسة :  -

 

 ات لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقةجنيه 5بخالف 

 % ضريبة القيمة المضافة14باإلضافة إلي 

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها                      

 

 

 طابع 

  الشهيد
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 
 

 

 

  

ى عاقيييييدات فيييييإدارة الت –فيييييي إطيييييار رغبييييية محافظييييية القييييياهرة مييييين ايييييال  اإلدارة المركزيييييية للشييييي ون الماليييييية 

قطييييييع غيييييييار لقسييييييم التغذييييييية الكهربييييييية لجهيييييياز تشييييييغيل نفقييييييي االزهيييييير  وريييييييدلت عاميييييية ةمناقصييييييطيييييير  

الييييييية بأفضييييييل قيميييييية موجييييييودة عالييييييية ب تلييييييي االحتياجيييييياتلتييييييوفير  2022/2023للعييييييام المييييييالي  للسيييييييارات

رات يييييييييتم االلتييييييييزام بكافيييييييية القييييييييرا أنوفقييييييييا للمواصييييييييفات المرفقيييييييية علييييييييى للجهييييييييات اإلدارييييييييية بالدوليييييييية 

 طالشيييييروبشيييييأن ذليييييي وفقييييياً للمواصيييييفات و عاميييييةت طييييير  مناقصييييية فقيييييد قيييييررالقيييييوانين المنظمييييية ليييييذلي و

 0المواصفات الماثلة  وبكراسة الشروط  الموضحة

ي فيييييالماثلييييية إليييييى دعيييييوة الشيييييركات المتخصصييييية  عاميييييةالالمناقصييييية تهيييييدف محافظييييية القييييياهرة مييييين طييييير  و

ر يلتييييييوف قطييييييع غيييييييار لقسييييييم التغذييييييية الكهربييييييية لجهيييييياز تشييييييغيل نفقييييييي االزهيييييير للسيييييييارات مجييييييا  توريييييييد

 ياراتلجهاز تشغيل نفقي االزهر للس واعلي كفاءة منتجات ذات جودة عالية بأفضل قيمة مالية

تعزييييييز مراعييييياة اتخيييياذ ميييييا يليييييزم ميييين تيييييدابير لضيييييمان تحقييييي  معيييييايير ومبييييياد  تكيييياف  الفيييييرص وميييييع وذلييييي 

 زم التحيييييييالشييييييفافية والنزاهيييييية والعداليييييية والمسيييييياواة فييييييي المنافسيييييية بييييييين المتقييييييدمين فييييييي المعامليييييية وعييييييد

ت حتياجيييييياميييييينهم أو التمييييييييز بييييييينهم ، وأيضييييييا تعزيييييييز كفيييييياءة اإلنفيييييياق الحكييييييومي ميييييين اييييييال  تحديييييييد اال ألى

 تعاقييييييداتعيييييين طرييييييي  ادارة الالفعلييييييية للجهييييييات الحكومييييييية و إصييييييدار أواميييييير التوريييييييد للشييييييركات الفييييييائزة 

 0محافظة القاهرة  بناءا على األسعار التي سيتم التوصل إليها ب

 كميييييييا –لمتقدمييييييية إن يحضيييييييروا جلسييييييية فيييييييتح المظييييييياريف الفنيييييييية والماليييييييية ويجيييييييوز ألصيييييييحا  الشيييييييركات ا

يجيييييوز أن يحضييييير منيييييدو  مفيييييوو مييييين الشيييييركة بموجييييية تفيييييوي  يخيييييو  ليييييه كافييييية الصيييييالحيات الالزمييييية 

 0قانونياً فى هذا الشأن  
 محتويات كراسة الشرط والمواصفات : -1

  0لمناقصة اشروط 

  0المطلوبة االصنافنوع 

  0المواصفات الفنية 

  0النموذجي العقد 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـقدمـــــة 
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

 

 

 محاية املنافسة  -1
ي حيييييا  تقيييييوم محافظييييية القييييياهرة بةاطيييييار جهييييياز حمايييييية المنافسييييية ومنيييييع الممارسيييييات االحتكاريييييية فييييي

 باشيييييرة أوميييييا إذا تبيييييين لهيييييا وجيييييود اتفييييياق أو تعاقيييييد أو تبييييياد  معلوميييييات بصيييييورة مباشيييييرة أو غيييييير م

المختصييييييين أو غيييييييرهم ميييييين المييييييوظفين  ميييييين أيتنسييييييي  ميييييين اييييييال  الغييييييير سييييييواء كييييييان ذلييييييي بييييييين 

ن ميييييع بالجهييييية وصييييياحة العطييييياء أو بيييييين أصيييييحا  العطييييياءات فيميييييا بيييييينهم أو غييييييرهم مييييين المتعييييياملي

 الجهة بحسة األحوا  

 :وعلى الجانة األار يجة على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن  

جهييييييية مييييييين الجهيييييييات ذات أي تصيييييييرف غيييييييير قيييييييانوني أو غيييييييير مشيييييييرو  مييييييين قبيييييييل أي موظيييييييف أو  -

راءات الصيييييلة بتنفييييييذ هيييييذ  المناقصييييية ، مييييين شيييييأنه التيييييأثير بطريييييي  مباشييييير أو غيييييير مباشييييير فيييييي إجييييي

أو  المناقصيييييية  نظييييييير الحصييييييو  علييييييى مزايييييييا مالييييييية أو أييييييية مزايييييييا أاييييييرى  أو أي ترتييييييية مباشيييييير

 غير مباشر بين أي من األطراف بغرو تحقي  مصلحة شخصية أو هدف غير مشرو  

 إلجراءات المناقصة للوائح المنظمة القوانين وا -2

  الصادر العامةالجهات ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها  العامةالمناقصة  تخضع هذ 

 والئحته التنفيذية ،  2018( لسنة 182بالقانون رقم )        

 ( لسييييييينة 5القيييييييانون رقيييييييم )العقيييييييود الحكوميييييييية فيييييييي شيييييييأن تفضييييييييل المنتجيييييييات المصيييييييرية فيييييييى  2015

قابييييييل مئحتييييييه التنفيذييييييية ويمكيييييين تحميييييييل صييييييورة استرشييييييادية ميييييين القييييييوانين  المشييييييار إليهييييييا بييييييدون وال

  محيييييييييييييدودودون أدنيييييييييييييى مسييييييييييييي ولية عليييييييييييييى المحافظييييييييييييية مييييييييييييين ايييييييييييييال  بوابييييييييييييية التعاقيييييييييييييدات ال

www.etenders.gov.eg)) 

  2020لعام  200وأحكام قانون  دعم األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم  

   بشأنه نص م يردللتعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بموضو  المناقصة فيما كما يسرى بشأن ا 

  0لهما  مكملهوفي العقد وكراسة الشروط والمواصفات ، وتعتبر هذ  األحكام جزءاً ال يتجزأ من الكراسة والعقد 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

  العامةروط ـــــشال
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 لغة تقديم العطاء :   -3

 كراسةةةةةةةة الشةةةةةةةروط والمواصةةةةةةةفات والعقةةةةةةةود فةةةةةةةيغةةةةةةةة المعتمةةةةةةةدة اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة هةةةةةةةي الل

وجميةةةةةةةض المحارةةةةةةةر والمراسةةةةةةةالت وتيرهةةةةةةةا مةةةةةةةن المسةةةةةةةتندات ذات الصةةةةةةةلة بمورةةةةةةةوع 

ى وفةةةةةى حالةةةةةة تقةةةةةديم مسةةةةةتند بةةةةةإل لغةةةةةة   ةةةةةرل يتعةةةةةين ترجمتةةةةة   لةةةةة –الطةةةةةرت والتعاقةةةةةد 

 يالعربةةةةةويعتبةةةةةر الةةةةةن   –اللغةةةةةة العربيةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق مقةةةةةدم العطةةةةةا  مةةةةةن م تةةةةة  معتمةةةةةد 

  0حالة اال تالف  و االلتباس في المضمون  فيعلي  هو المعول 

 الشكاوى : -4
نظةةةةةةيم تفةةةةةةي حالةةةةةةة مطالفةةةةةةة جهةةةةةةة الطةةةةةةرت ل راسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات  و  ح ةةةةةةام قةةةةةةانون      

حةةةةةةةةق والئحتةةةةةةةة  التنفيذيةةةةةةةةة سةةةةةةةةالفي الةةةةةةةةذكر  ي محةةةةةةةةدودالتعاقةةةةةةةةدات التةةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةةا الجهةةةةةةةةات ال

 تةةةةةةة  مبالجهةةةةةةةة اأداريةةةةةةةة  و  لةةةةةةةي لصةةةةةةةاح  العطةةةةةةةا  التقةةةةةةةدم بشةةةةةةة ول  لةةةةةةةي  دارة التعاقةةةةةةةدات 

اذ قةةةةةرار شةةةةة اول التعاقةةةةةدات العموميةةةةةة التةةةةةابض لةةةةةولارة الماليةةةةةة   ويةةةةةتم فحةةةةة  الشةةةةة ول واتطةةةةة

 –رت بشةةةةةإنها وفقةةةةةةا لاح ةةةةةام واأجةةةةةةرا ات الةةةةةواردة ل ةةةةةة  ذ  شةةةةةإن فةةةةةةي المناقصةةةةةة محةةةةةة  الطةةةةةة

اقةةةةةةد التقةةةةةةدم الةةةةةةي محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة بشةةةةةة واء كتابةةةةةةة بطصةةةةةةو     اجةةةةةةرا  مةةةةةةن اجةةةةةةرا ات التع

يةةةةةةةة ذات الوقةةةةةةة  ا طةةةةةةةار م تةةةةةةة  شةةةةةةة او  التعاقةةةةةةةدات العموميةةةةةةةة التةةةةةةةابض لةةةةةةةولارة المالوفةةةةةةةي 

لتقةةةةةدم مباشةةةةةرة بصةةةةةورة منهةةةةةا واذا لةةةةةم يفصةةةةة  فيهةةةةةا بمعرفةةةةةة المحافظةةةةةة ي ةةةةةون لةةةةة  الحةةةةةق فةةةةةي ا

 بش واء الي الم ت  وذلك قب  اللجو  الي جهات القضا  

مةةةةةة  مةةةةةةض ر فةةةةةةي التعاوتلتةةةةةةفم محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة وم تةةةةةة  شةةةةةة او  التعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة المةةةةةةذكو   

تبرمهةةةةةةا  ( مةةةةةةن قةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي5المةةةةةةادة رقةةةةةةم ) ح ةةةةةةام طبقةةةةةةاً تلةةةةةةك الشةةةةةة او  

 ( مةةةةةةةةةن الئحتةةةةةةةةة 6  والمةةةةةةةةةادة ) 2018لسةةةةةةةةةنة  182الصةةةةةةةةةادرة بالقةةةةةةةةةانون  محةةةةةةةةةدودالجهةةةةةةةةةات ال

 التنفيذيةةةةةةةة  المشةةةةةةةار  ليهمةةةةةةةا فةةةةةةةي حالةةةةةةةة وجةةةةةةةود شةةةةةةة و  يةةةةةةةتم تقةةةةةةةديمها  لةةةةةةةي م تةةةةةةة  شةةةةةةة اول

ات علةةةةةةي وتسةةةةةوية الطالفةةةةةة الشةةةةةة ولرة الماليةةةةةةة للنظةةةةةر والبةةةةةة  فةةةةةي التعاقةةةةةدات الح وميةةةةةةة بةةةةةولا

  -للم ت  المذكور وفقا للمواعيد اآلتية : الش ولان يتم تقديم 

 المدة المسموت بها الحالـــــــــــــــــة م

ش او  متعلقة بإجرا ات الطرت وكراسة  1

 الشروط 

 قب  الموعد المحدد لفض المظاريف الفنية بسبعة

 علي االق   يام عم  

 ياما الل المدة القانونية المحددة بالقانون سبعة  ش او  متعلقة بالب  الفني 2

 من تاريخ اال طار بالب  الفني 

قب  الموعد المحدد للتعاقد بيومي عم  علي  ش او  متعلقة بالب  المالي   3

 االق 

ش او  متعلقة بد ول  جرا ات التعاقد حيف  4

 التنفيذ 

بعد يومي عم  علي االكثر من  يتم تقديمها

 صدور القرار الذ  يتضرر في  الشاكي  

 أعضاء اللجنة 
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  الموافقة على الشروط : -5

يقةةةةةةةر صةةةةةةةاح  العطةةةةةةةا  بموافقتةةةةةةة  علةةةةةةةى كافةةةةةةةة الشةةةةةةةروط والمواصةةةةةةةفات  الةةةةةةةواردة   

عتبةةةةةةةر الئحتةةةةةةة  التنفيذيةةةةةةةة  ويو 2018لسةةةةةةةنة  182ك اح ةةةةةةةام القةةةةةةةانون بال راسةةةةةةةة وكةةةةةةةذل

 قبةةةةة  منةةةةة يناقصةةةةةة وسةةةةةداد التةةةةةإمين الم قةةةةة   قةةةةةراراً منةةةةة  بةةةةةذلك   وال اشةةةةةتراك  فةةةةةي الم

 0بعد رسو المناقصة  الف ذلك 

 

 لتأمينات وطريقة سدادها وردها :ا  -6

 : أوالً : التأمين الم قت 

 (جنيهاً  14000  )مبلغ م ق  التإمين اليلتفم صاح  العطا  بآدا  

يةةةةةة لقةةةةةانون ( مةةةةةن الالئحةةةةةة التنفيذ31م )بالمةةةةةادة رقةةةةة ةيسةةةةةدد  بإحةةةةةدل الصةةةةةور المحةةةةةددو     

ون سةةةةةةالفة الةةةةةةذكر   ويجةةةةةة  ان ي ةةةةةةة محةةةةةةدودتنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةةات ال

مةةةةد   و مةةةةدة التةةةةإمين الم قةةةة   صةةةةالحاً لمةةةةدة نالنةةةةين يومةةةةا بعةةةةد انتهةةةةا  مةةةةدة سةةةةريان العطةةةةا 

 لعطةةةةةةا اسةةةةةةريان العطةةةةةةا    وقةةةةةةابال للتجديةةةةةةد دون الرجةةةةةةوع  لةةةةةةي مقةةةةةةدم العطةةةةةةا    ويسةةةةةةتبعد 

        الذ  ال ي د  التإمين الم ق  كامالً ومرفقاً دا   المظروف الفني      

  -اآلتية :يتم ذلي بةحدى الصور و         

  : الدفض والتحصي  االل تروني 

  و ال يقتةةةةةر مةةةةةن  حةةةةةد المصةةةةةارف المحليةةةةةة المعتمةةةةةدة  مصةةةةةدرابموجةةةةة   طةةةةةا  رةةةةةمان

  مةةةةةر الجهةةةةةة اأداريةةةةةة تحةةةةة بةةةةةإل قيةةةةةد  و شةةةةةرط وان يقةةةةةر فيةةةةةة المصةةةةةرف بةةةةةإن يةةةةةدفض 

 يوالل التإمين الم ق   مبلغا 

  صةةةةةةماً مةةةةةةن مسةةةةةةتحقات  الصةةةةةةالحة للصةةةةةةرف مةةةةةةن عمليةةةةةةات   ةةةةةةرل فةةةةةةي ذات الجهةةةةةةة 

لم قةةةةةة  ااأداريةةةةةةة  و تيرهةةةةةةا وفةةةةةةى الوقةةةةةة  المحةةةةةةدد للسةةةةةةداد ويةةةةةةتم االحتفةةةةةةاظ بالتةةةةةةإمين 

 0سناد ا عمال بال ام  و القبول  لحين االنتها  من  

اريف   ن العمليةةةةةةة قبةةةةة  الميعةةةةةةاد المحةةةةةةدد لجلسةةةةةةة فةةةةةةتح المظةةةةةةو ذا انسةةةةةح  مقةةةةةةدم العطةةةةةةا  مةةةةةة -

 و  نةةةةةذار الفنيةةةةةة يصةةةةةبح التةةةةةإمين الم قةةةةة  حقةةةةةاً للجهةةةةةة اأداريةةةةةة دون حاجةةةةةة  لةةةةةي تنبيةةةةة  

وث  و االلتجةةةةةةةا   لةةةةةةةي القضةةةةةةةا   و اتطةةةةةةةاذ  يةةةةةةةة  جةةةةةةةرا ات  و  قامةةةةةةةة الةةةةةةةدلي  علةةةةةةةي حةةةةةةةد

 ررر 

 صورة رد التأمين الم قت لمقدمي العطاءات 

   لةةةةةةي  صةةةةةةحا  العطةةةةةةا ات تيةةةةةةر المقبولةةةةةةة فنيةةةةةةا فةةةةةةور انتهةةةةةةا يةةةةةةرد التةةةةةةإمين الم قةةةةةة  -

 0تم اداؤها بها  التيبذات الوسيلة  جميض  جرا ات مرحلة الب  الفني

 أعضاء اللجنة                     
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 هائي : التأمين الن -ثانياً: 

عقةةةةةد % مةةةةةن قيمةةةةةة ال5علةةةةةى صةةةةةاح  العطةةةةةا  الفةةةةةائف  ن يةةةةة دل التةةةةةإمين النهةةةةةائي بنسةةةةةبة 

د عشةةةةةرة  يةةةةةام عمةةةةة  تبةةةةةد  مةةةةةن اليةةةةةوم التةةةةةالي أ طةةةةةارء  بقبةةةةةول عطائةةةةة  ويسةةةةةد ةةةةةالل 

ة ( مةةةةةةةن الالئحةةةةةةة82الطةةةةةةةرو المنصةةةةةةةو  عليهةةةةةةةا بالمةةةةةةةادة ) يالتةةةةةةةإمين النهةةةةةةةائي بإحةةةةةةةدي

 0التنفيذية المشار اليها 
  -و يتم ذلي بةحدى الصور اآلتية : 

  0الدفض والتحصي  االل تروني 

 ليةةةةةة المعتمةةةةةدة تيةةةةةر مقتةةةةةرن بةةةةةإ  قيةةةةةد بموجةةةةة   طةةةةةا  رةةةةةمان صةةةةةادر مةةةةةن  حةةةةةد المصةةةةةارف المح

   و شةةةةةةرط وان يقةةةةةةر فيةةةةةة  المصةةةةةةرف بإنةةةةةة  يةةةةةةدفض تحةةةةةة   مةةةةةةر الجهةةةةةةة اأداريةةةةةةة المبلةةةةةةغ المطلةةةةةةو

 0والذ  يوالل التإمين النهائي المطلو 

  صةةةةةةماً مةةةةةةن مسةةةةةةتحقات  الصةةةةةةالحة للصةةةةةةرف مةةةةةةن عمليةةةةةةات   ةةةةةةرل فةةةةةةي ذات الجهةةةةةةة اأداريةةةةةةة  و 

ناد ا  مةةةةةن  سةةةةةظ بالتةةةةةإمين النهةةةةةائي لحةةةةةين االنتهةةةةةتيرهةةةةةا وفةةةةةى الوقةةةةة  المحةةةةةدد للسةةةةةداد ويةةةةةتم االحتفةةةةةا

اقةةةةةدة هةةةةةة المتعا عمةةةةةال بال امةةةةة  و القبةةةةةول    وفةةةةةى حالةةةةةة عةةةةةدم  دائةةةةة  فةةةةةي المهلةةةةةة المحةةةةةددة جةةةةةال للج

 بموجةةةةةة    طةةةةةةار ب تةةةةةةا  يرسةةةةةة  لةةةةةة  بطدمةةةةةةة البريةةةةةةد السةةةةةةريض   عةةةةةةن طريةةةةةةق الهيئةةةةةةة القوميةةةةةةة –

وال كس بحسةةةةةة  ا حةةةةةةذات الوقةةةةةة  بالبريةةةةةةد االل ترونةةةةةةي  و الفةةةةةةاللبريةةةةةةد مةةةةةةض تعفيةةةةةةفء فةةةةةةي 

قةةةةةدمي م جةةةةةرا    ةةةةةر    لغةةةةةا  العقةةةةةد  و تنفيةةةةةذء بواسةةةةةطة  حةةةةةد    ودون حاجةةةةةة التطةةةةةاذ 

 0العطا ات التالية لعطائ  بحس  ترتي   ولوياتها 

يةةةةةرد   العقةةةةةد و وي ةةةةةون التةةةةةإمين النهةةةةةائي رةةةةةامناً لتنفيةةةةةذ العقةةةةةد وسةةةةةارياً حتةةةةةي انتهةةةةةا  مةةةةةدة

 فات تستوج  الطصم . كامالً فور انتها  مدة العقد  ذا لم تحدث مطال

ددة   واذا لةةةةةةم يةةةةةة د صةةةةةةاح  العطةةةةةةا  الفةةةةةةائف التةةةةةةإمين النهةةةةةةائي  ةةةةةةالل المهلةةةةةةة المحةةةةةة 

ا ات جةةةةةةال   للجهةةةةةةة اأداريةةةةةةة  لغةةةةةةا  العقةةةةةةد  و تنفيةةةةةةذء بواسةةةةةةطة  حةةةةةةد مقةةةةةةدمي العطةةةةةة

  0التالية لعطائ  بحس  ترتي   ولوياتها 

ً وفةةةةةةي جميةةةةةةض حةةةةةةاالت عةةةةةةدم سةةةةةةداد التةةةةةةإمين النهةةةةةةائي يصةةةةةةبح التةةةةةةإمين الم     قةةةةةة  حقةةةةةةا

بةةةةين  ن تللجهةةةةة اأداريةةةةة   كمةةةةا ي ةةةةون لهةةةةا  ن تطصةةةةم قيمةةةةة كةةةة   سةةةةارة تلحةةةةق بهةةةةا  ذا 

ا صةةةةةاح  العطةةةةةا  هةةةةةو المتسةةةةةب  فيهةةةةةا وذلةةةةةك مةةةةةن  ل مبةةةةةالغ مسةةةةةتحقة  و تسةةةةةتحق لةةةةةديه

رل وفةةةةى حالةةةةة عةةةةدم كفايتهةةةةا تلجةةةةإ  لةةةةى  صةةةةمها مةةةةن مسةةةةتحقات  لةةةةدل جهةةةةة  داريةةةةة   ةةةة

ليةةةة  اأ ةةةةالل بحقهةةةةا فةةةةي الرجةةةةوع ع  يةةةةا كةةةةان سةةةةب  االسةةةةتحقاو   وذلةةةةك كلةةةة  مةةةةض عةةةةدم

  0قضائياً بما لم تتم ن من استيفائ  من حقوو بالطريق اأدار  

 أعضاء اللجنة 
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 ت : صالحية سريان العطاءا -7

فةةةةةةة ) تبقةةةةةةى العطةةةةةةا ات نافةةةةةةذة المفعةةةةةةول و تيةةةةةةر جةةةةةةائف الرجةةةةةةوع فيهةةةةةةا مةةةةةةن وقةةةةةة  تصةةةةةةديرها بمعر

ة   ويةةةةةتم يخ المحةةةةةدد لفةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةتبةةةةةد  مةةةةةن التةةةةةار لميييييدة تسيييييعون يوميييييا مقةةةةةدميها وذلةةةةةك 

أ طةةةةةار البةةةةة  وا  طةةةةةار بالترسةةةةةية قبةةةةة  انتهةةةةةا  مةةةةةدة سةةةةةريان العطةةةةةا ات   فةةةةةادا تعةةةةةذر البةةةةة  وا

ن مةةةةةةد مةةةةةةدة سةةةةةةريا –بعةةةةةةد موافقةةةةةةة السةةةةةةلطة المطتصةةةةةةة  –بالترسةةةةةةية قبةةةةةة  ذلةةةةةةك   كةةةةةةان للمحافظةةةةةةة 

ات مي العطةةةةةةا العطةةةةةا ات ومةةةةةةدة صةةةةةةالحية التةةةةةةإمين الم قةةةةةة  لمةةةةةةدة مناسةةةةةةبة   ويجةةةةةة    طةةةةةةار مقةةةةةةد

مةةةةاً علةةةةي كتابةةةةة بةةةةذلك علةةةةي ان يةةةةتم ذلةةةةك كلةةةة  قبةةةة  انتهةةةةا  مةةةةدة سةةةةريان العطةةةةا ات بطمسةةةةة عشةةةةر يو

تإمينةةةة   ا قةةةة    ويسةةةةتبعد كةةةة  عطةةةةا  لةةةةم يقبةةةة  صةةةةاحب  مةةةةد مةةةةدة سةةةةريان عطائةةةة  كتابةةةةة ويةةةةرد  ليةةةة 

  0فور انتها  مدة سريان العطا  ( 

  -ستيفاء و استيضا  العروو الفنية :ا -8

 ةةةةةةام ا  واستيضةةةةةةات العةةةةةةروق الفنيةةةةةةة المقدمةةةةةةة مةةةةةةن  صةةةةةةحا  العطةةةةةةا ات وفقةةةةةةاً لاح) يةةةةةةتم  اسةةةةةةتيف

هةةةةةةا الجهةةةةةةةات ( مةةةةةةن الالئحةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة لقةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةي تبرم67الةةةةةةواردة بالمةةةةةةادة )

 سالفة الذكر (  محدودال

جنةةةةةة سةةةةةاعد الليجةةةةول للجنةةةةةة الفنيةةةةة بنةةةةةا  علةةةةي طلةةةةة  لجنةةةةةة البةةةة  اسةةةةةتيفا  البيانةةةةات والمسةةةةةتندات التةةةةي ت -

نةةةةةي علةةةةةي استيضةةةةةات    امةةةةةور فنيةةةةةة مةةةةةن  صةةةةةحا  العطةةةةةا ات بمةةةةةا يعينهةةةةةا فةةةةةي  عةةةةةداد التقريةةةةةر الف

تجابة نالنةةةةةة ايةةةةةام مةةةةةن تةةةةةاريخ   طةةةةةارهم وفةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم اسةةةةة لال تتجةةةةةاوالةةةةةاللم وذلةةةةةك  ةةةةةالل مةةةةةدة 

ئةةةةة   ةةةةةالل صةةةةةاح  العطةةةةةا  لطلةةةةة  اسةةةةةتيفا  البيانةةةةةات  و المسةةةةةتندات الستيضةةةةةات ا مةةةةةور الفنيةةةةةة بعطا

و ر وارةةةةةح امةةةةةن اللجنةةةةةة والمورةةةةةحة بطلبةةةةة  اليهةةةةةا يةةةةةتم اسةةةةةتبعاد عطائةةةةة  باعتبةةةةةارء تيةةةةة المةةةةةدة المحةةةةةددة

  0تير قاب  للمقارنة مض العطا ات ا  رل 

 :مس و  التنفيذ بالشركة المتعاقدة  -9
                  تلتةةةةةةةةةفم الشةةةةةةةةةركة الراسةةةةةةةةةي عليهةةةةةةةةةا المناقصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةةذها للعقةةةةةةةةةد بتعيةةةةةةةةةين  حةةةةةةةةةد موظفيهةةةةةةةةةا  -

ليهةةةةةةا  عك للتنسةةةةةةيق معةةةةةة  بشةةةةةةإن تنفيةةةةةةذ العقةةةةةةد وتقةةةةةةديم المسةةةةةةتندات المتفةةةةةةق )متطةةةةةةذ  القةةةةةةرار ( وذلةةةةةة

                                   0بموج  تفويض رسمي لهذا الموظف من الشركة

 كراسة الشروط  -10

صةةةةةةفات تلتةةةةةةفم الشةةةةةةركة المتقدمةةةةةةة  بتقةةةةةةديم النسةةةةةةطة ا صةةةةةةلية مةةةةةةن كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والموا

يهةةةةةةةا طةةةةةةةابض الشةةةةةةةهيد ويعتبةةةةةةةر ذلةةةةةةةك قبةةةةةةةوال مةةةةةةةن موقعةةةةةةةة ومطتومةةةةةةةة بطةةةةةةةاتم الشةةةةةةةركة وعل

 الشةةةةةةركة ب ةةةةةة  مةةةةةةا ورد فيهةةةةةةا وتعتبةةةةةةر كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات جةةةةةةف ا ال يتجةةةةةةف 

امةةةةةر  صةةةةةدر اليهةةةةةابةةةةةين الجهةةةةةة المتعاقةةةةةدة وبةةةةةين الشةةةةةركة التةةةةةي سيمةةةةةن العقةةةةةد الةةةةةذ  سةةةةةيوقض 

 لجهيييييياز تشييييييغيل نفقييييييي االزهييييييرلشييييييراء قطييييييع غيييييييار لقسييييييم التغذييييييية الكهربييييييية  توريييييييد

كة يعتةةةةةد بةةةةةإ  تعةةةةةدي  فةةةةةي ال راسةةةةةة بسةةةةةب  مةةةةةا تدونةةةةة  الشةةةةةر وال 2022/2023للسييييييارات 

 0المتقدمة من اشتراطات 

 أعضاء اللجنة 

  

 

                                   

 

 



                                                                                                                                                                                                 CAIRO GOVERNORATEحافظة القاهرة مـــ    

 الشئون المالية 
  ادارة التعاقدات 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-8- 

 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 تقديم العطاء : -11

 تقةةةةةةةةةدم العطةةةةةةةةةا ات أدارة التعاقةةةةةةةةةدات بةةةةةةةةةديوان عةةةةةةةةةام محافظةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةاهرة   مةةةةةةةةةن    

لتفةةةةةةويض الةةةةةةدال علةةةةةةي ذلةةةةةةك  و مةةةةةةن  صةةةةةةحابها  و مةةةةةةن يفورةةةةةةون  شةةةةةةريطة تقةةةةةةديم ا

وكالئهةةةةةةةم   وذلةةةةةةةك علةةةةةةةي نمةةةةةةةوذم العطةةةةةةةا  المةةةةةةةدرم بال راسةةةةةةةة والمطتةةةةةةةوم بطةةةةةةةاتم 

لشةةةةةروط لالمحافظةةةةةة   موقعةةةةةة عليهةةةةةا مةةةةةن  صةةةةةحابها باللغةةةةةة العربيةةةةةة   ومعةةةةةدة وفقةةةةةاً 

ات المحةةةةةةةددة بال راسةةةةةةةة و ح ةةةةةةةام قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةا الجهةةةةةةة

 ي الذكر والئحت  التنفيذية سالف محدودال

 حظر المتقدم بإكثر من عطا   -

للعةةةةةةةرق  حةةةةةةةدهما للعةةةةةةةرق الفنةةةةةةةي وا  ةةةةةةةر  يقيييييييدم العطييييييياء فيييييييي مظيييييييروفين مغلقيييييييين

   المةةةةةالي ويجةةةةة   ن يثبةةةةة  علةةةةةي كةةةةة  مةةةةةن مظروفةةةةةي العطةةةةةا  الفنةةةةةي والمةةةةةالي نوعةةةةة  مةةةةةن الطةةةةةارم

مةةةةةض ورةةةةةض المظةةةةةروفين دا ةةةةة  مظةةةةةروف مغلةةةةةق بطريقةةةةةة مح مةةةةةة يورةةةةةح اسةةةةةم محافظةةةةةة القةةةةةاهرة 

مةةةةةةةالي التعاقةةةةةةةدات   ومةةةةةةةا يفيةةةةةةةد  ن مةةةةةةةا بدا لةةةةةةة  المظةةةةةةةروف الفنةةةةةةةي والمظةةةةةةةروف الوعنةةةةةةةوان  دارة 

  للعمليةةةةةةة الواجةةةةةة  ذكةةةةةةر اسةةةةةةمها ورقمهةةةةةةا وتةةةةةةاريخ جلسةةةةةةة فةةةةةةتح المظةةةةةةاريف الفنيةةةةةةة واسةةةةةةم صةةةةةةاح

ن طريةةةةةق عةةةةةالعطةةةةةا    وتسةةةةةلم العطةةةةةا ات قبةةةةة  الموعةةةةةد المحةةةةةدد لفةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةة باليةةةةةد  و 

 0لبريدالبريد السريض من  الل الهيئة القومية ل

 دمحدوة اللعلنياوي ون فتح المظاريف الفنية بإدارة التعاقدات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة  -

لك بحضور من وذ 2022/   12/   11الموافق    االحديوم   مبني الغربي بديوان عام المحافظة المنعقدة بال

قديم ضور الجلسة بدالً منهم شريطة تيرت  من  صحا  العطا ات الذين يجول لهم تفويض من يرون  لح

من  69 لي  62التفويض الدال علي ذلك   علي  ن يتبض في شإن الب  الفني اأجرا ات المحددة بالمواد من 

 0 فة الذكرة سالوالئحت  التنفيذي محدودالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات ال

 أعضاء اللجنة 
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 لمراسالت أثناء إجراءات المناقصة ا -12
تم الةةةةذ  سةةةةي يقةةةةر صةةةةاح  العطةةةةا  بةةةةإن العنةةةةوان المبةةةةين بةةةةا وراو الرسةةةةمية المقدمةةةةة منةةةة  هةةةةو العنةةةةوان

وجةةةةةةة   و مراسةةةةةةةلت  عليةةةةةةة    وان  جميةةةةةةةض الم اتبةةةةةةةات والمراسةةةةةةةالت واأعالنةةةةةةةات واأ طةةةةةةةارات التةةةةةةةي ت

حالةةةةةةة  افةةةةةةة  نارهةةةةةةا القانونيةةةةةةة   وفةةةةةةيترسةةةةةة   و تعلةةةةةةن  و تططةةةةةةر عليةةةةةة  صةةةةةةحيحة ونافةةةةةةذة ومنتجةةةةةةة ل 

علةةةةةةم تغييةةةةةةر هةةةةةةذا العنةةةةةةوان يلتةةةةةةفم بإ طةةةةةةار محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة بةةةةةةالعنوان الجديةةةةةةد بططةةةةةةا  مسةةةةةةج  ب

ر الوصةةةةةةةةول و ال اعتبةةةةةةةةرت كافةةةةةةةةة الم اتبةةةةةةةةات والمراسةةةةةةةةالت و اأعالنةةةةةةةةات علةةةةةةةةي عنوانةةةةةةةة  المةةةةةةةةذكو

  مراسةةةةةالتاتةةةةة  وصةةةةةحيحة ونافةةةةةذة ومنتجةةةةةة ل افةةةةةة  نارهةةةةةا القانونيةةةةةة  ويلتةةةةةفم بةةةةةإن ت ةةةةةون جميةةةةةض م اتب

حافظةةةةةةةة مو  طاراتةةةةةةة  م توبةةةةةةةة باللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة وان يسةةةةةةةلمها  لةةةةةةةي  دارة التعاقةةةةةةةدات بةةةةةةةديوان عةةةةةةةام 

ن طريةةةةةق البريةةةةةد ( ميةةةةةدان الجمهوريةةةةةة عابةةةةةدين  و  رسةةةةةالها عةةةةة7القةةةةةاهرة   مةةةةةا باليةةةةةد بةةةةةالعنوان التةةةةةالي )

 0( 23924861السريض من  الل الهيئة القومية للبريد  و بالفاكس على رقم )

ريةةةةةةةةةة   ان ت ةةةةةةةةةون كافةةةةةةةةةة الم اتبةةةةةةةةةات والمراسةةةةةةةةةالت المتبادلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن والةةةةةةةةةي الجهةةةةةةةةةات اأدايجةةةةةةةةة -

 والمتعةةةةةةةةاملين والمتعاقةةةةةةةةدين معهةةةةةةةةا بمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك اأ طةةةةةةةةارات والقةةةةةةةةرارات ومحارةةةةةةةةر الجلسةةةةةةةةات

وتيرهةةةةةةا م توبةةةةةةة بشةةةةةة   يم ةةةةةةن الرجةةةةةةوع  ليةةةةةة  الحقةةةةةةا علةةةةةةي ان ت ةةةةةةون صةةةةةةادرة مةةةةةةن ا شةةةةةةطا  

بإيصةةةةةال  بمةةةةةا يثبةةةةة  تسةةةةةليمها وي ةةةةةون تبادلهةةةةةا  مةةةةةاالمفةةةةةوق لهةةةةةم ذلةةةةةك مةةةةةن الطةةةةةرفين ويجةةةةة  االحتفةةةةةاظ 

 0موقض بالتسليم  و  رسالها عن طريق البريد  و بالفاكس  و بااليمي 

فةةةةةةي حالةةةةةةة تغييةةةةةةر    مةةةةةةن الطةةةةةةرفين لمقةةةةةةرء المحةةةةةةدد فةةةةةةي العقةةةةةةد يلتةةةةةةفم بإ طةةةةةةار الطةةةةةةرف اآل ةةةةةةر و-

 0بالتغيير مسبقاً وقب   مسة عشر يوما علي ا ق  من حدوث التغيير 

 حظر تعديل العطاء :   -13      
لمظةةةةةاريف الفنيةةةةةة ال يعتةةةةةد بةةةةةإ  عطةةةةةا   و تعةةةةةدي  فيةةةةة  يةةةةةرد بعةةةةةد الموعةةةةةد المحةةةةةدد لجلسةةةةةة فةةةةةتح ا              

 ويحظةةةةةةر التعةةةةةةدي  فةةةةةةي اسةةةةةةعار العطةةةةةةا ات المقدمةةةةةةة بعةةةةةةد هةةةةةةذا الموعةةةةةةد ويسةةةةةةرل هةةةةةةذا الحظةةةةةةر

 0على  صاح  العطا  الفائف 

 التناز  عن العقد :  -14     
لةةةةةك ا   ومةةةةةض ذالتنةةةةةالل عةةةةةن العقةةةةةد  و عةةةةةن المبةةةةةالغ المسةةةةةتحقة لةةةةة  كلهةةةةةا  و بعضةةةةةهال يجةةةةةول للمتعاقةةةةةد 

ة يجةةةةةةةول  ن يتنةةةةةةةالل عةةةةةةةن تلةةةةةةةك المبةةةةةةةالغ  حةةةةةةةد البنةةةةةةةو   و الشةةةةةةةركات الماليةةةةةةةة تيةةةةةةةر المصةةةةةةةرفي

المةةةةةةر   لهةةةةةةا بمفاولةةةةةةة النشةةةةةةاط فةةةةةةي جمهوريةةةةةةة مصةةةةةةر العربيةةةةةةة   وي تفةةةةةةي فةةةةةةي هةةةةةةذء الحالةةةةةةة 

 ا ال يطةةةةةة المتعاقةةةةةةد عةةةةةةن تنفيةةةةةةذ العقةةةةةةد   كمةةةةةة بتصةةةةةةديق البنةةةةةةك  و الشةةةةةةركة دون اأ ةةةةةةالل بمسةةةةةةئولية

 0قبول نفول  عن المبالغ المستحقة ل  بما ي ون للجهة اأدارية قبل  من حقوو 

 أعضاء اللجنة 
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 آلية المناقصة -15
ة للوصةةةةةول لجنةةةةةة المناقصةةةةةة فةةةةةتح المظةةةةةاريف الماليةةةةةة للعةةةةةروق المقبولةةةةةة فنيةةةةةاً  فةةةةةي المناقصةةةةةتتةةةةةولى 

  فضةةةةة  الشةةةةةروط واقةةةةة  ا سةةةةةعار وذلةةةةةك بعةةةةةد توحيةةةةةد    سةةةةةس المقارنةةةةةة بةةةةةين العةةةةةروق مةةةةةن جميةةةةةض

 م الترسةةةةةيةبةةةةةين محافظةةةةةة القةةةةةاهرة وبةةةةةين مةةةةةن يةةةةةت توريةةةةةد النةةةةةواحي الفنيةةةةةة والماليةةةةةة و  صةةةةةدار  مةةةةةر ال

 0المقبولة فنياً وماليا وا ق  من القيمة التقديرية  علي  من  صحا  العروق

قةةةةةة   لةةةةةةى صةةةةةةاح  العطةةةةةةا  ا  توريةةةةةةد صةةةةةةدار  مةةةةةةر ال فةةةةةةيوللجهةةةةةةة اأداريةةةةةةة ) المحافظةةةةةةة  ( الحةةةةةةق 

 0سعرا وا فض  شروطاً والذ  تم الترسية علي  

 الصادر من محافظة القاهرة توريد طبقا ألمر ال  كمياتال -16
الكهربيييييية  قطيييييع غييييييار لقسيييييم التغذيييييية بتوريةةةةةدرسةةةةةية عليهةةةةةا بالقيةةةةةام تلتةةةةةفم الشةةةةةركة التةةةةةي يةةةةةتم الت

  توريةةةةةةةد مةةةةةةةر الطبقةةةةةةةا  2022/2023 للعةةةةةةةام المةةةةةةةاليلجهييييييياز تشيييييييغيل نفقيييييييي االزهييييييير للسييييييييارات

قةةةةةةةا المطلوبةةةةةةةة وف عةةةةةةةدادطبقةةةةةةةا لا توريةةةةةةةدالصةةةةةةةادر  ليهةةةةةةةا مةةةةةةةن المحافظةةةةةةةة ويةةةةةةةتم  صةةةةةةةدار  مةةةةةةةر ال

 0 المواصفات الفنيةحتياجات وما جا  ب راسة الشروط ولال

 التقييم الفني للعطاءات :  -17
 0االلتفام بالمواصفات الفنية المطروحة  -1

 االلتفام بتقديم المستندات المطلوبة  -2

  0سابقة اعمال لذات العملية المطروحة -3

                            تةةةةةةةةةةةةتم المقارنةةةةةةةةةةةةة والمفارةةةةةةةةةةةةلة الماليةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةةةروق المقدمةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةةعار  -4

                            ة الكهربيييييييييييية لجهييييييييييياز تشيييييييييييغيل نفقيييييييييييي االزهيييييييييييرلقسيييييييييييم التغذييييييييييييطيييييييييييع غيارقتوريةةةةةةةةةةةد 

 2022/2023للعام المالي  للسيارات

 مدة تنفيذ العقد  -18
صدار  مر م التالي أصناف مح  التعاقد  الل )  سبوع يبد  من  اليوعلي  المناقصة بتوريد اال الراسييلتفم      

  التوريد الصادرة من المحافظة

 حص واالستالم : الف -19
 لمحافظةاقدة بإ طار   وتلتفم الشركة المتعا  بنفق االلهر للسياراتيتم  الفح  بمعرفة لجنة فنية تش لها       

وف لتي سا طياً بمواعيد وتواريخ تسليم ا صناف على  ن ترفق بإ طارها صورة من مستندات االستالم 

قا اصناف طبدة  لية تحول دون االستالم في المواعيد المحديتم االستالم بنا  علي  لتالشى ال معوقات  دار

هات رسمية للجم  الللشروط الفنية كما ورد بالعقد و مر التوريد على  ن يتم التوريد  الل  يام ومواعيد الع

 0المستفيدة 

 أعضاء اللجنة
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 مس ولية الشركة عن أعمالها -02
ام  كالتى  تم توريدها وتتحم    بتلك االحتياجاتنية ت ون الشركة مسئولة عن وجود  ل عيو  ف

 0المسئولية عما يحدث من  ررار بسب  هذء العيو  

  ن تحول دو عيو  فنية   وسيتم تحمي  الشركة بالمصاريف التي ستتحملها الجهة اأدارية اذا  ظهرت     

 تلك المستلفمات استطدام 

في حالة وللشركة  في  مر التوريد الصادر شروط التعاقد الواردةت ون الشركة مسئولة عن التوريد طبقاً ل   

ح اللوائن ولقوانياالمنصو  وفقاً  ح ام التإ ير في تنفيذ ما ورد با مر يتم احتسا  ترامة تإ ير بالنس  

 المعمول بها في ذات الصلة   

وات ال هربائية التي يتم ت ون الشركة مسئولة عن االررار التي قد تترت  وجود    عيو  فنية باالد  

 توريدها وتتحم  كام  المسئولية عما يحدث من اررار بسب  هذء العيو 

 تقديم الفواتير وطريقة السداد :  -12

سداد  ويتم لن يتم صرف دفعات مقدمة للشركات المتعاقد معها وسيتم استبعاد العطا ات التي تشترط ذلك

ل نالنون ى  الها بعد  تمام  جرا ات الفح  واالستالم وذلك فنمن ا صناف للشركة التي يتم الترسية علي

روني مض الل تيوما من تاريخ الفح  والقبول واالعتماد بمعرفة الجهات المستفيدة وذلك عن طريق الدفض ا

دفض تقديم رقم حسا  الشركة الراسى عليها بططا  معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق ال

 0االل تروني 

 

 إلغاء المناقصة:  -22
  لمصلحة   تض  اللمحافظة الحق في  لغا  المناقصة قب  الب  فيها  ذا استغني عنها نهائيا  و  ذا اق       

 برمها الجهات ( من قانون تنظيم التعاقدات التي ت37ذلك وفقاً لاح ام الواردة بالمادة ) محدودال       

  نها  وملية صدور قرارات سيادية من الدولة تستوج   لغا  الع سالف الذكر وكذلك في حالة محدودال       

  0 التعاقد المبرم       

 تعديل الشروط والمواصفات - 32
لفنية ريف اللمحافظة الحق في  د ال  تعديالت علي كراسة الشروط والمواصفات قب  ميعاد فتح المظا      

بهذء  ل راسةلك   علي  ن يتم   طار من قاموا بشرا  اذ العامةبسبعة  يام على ا ق   ذا اقتض  المصلحة 

ندات ف  من مست يتجالتعديالت  الل نالنة  يام من تاريخ  جرا  التعديالت   بحيث تعتبر تلك التعديالت جف اً ال

تنظيم التعاقدات  ( من قانون19المناقصة وملفم  لمقدمي العطا ات   وذلك علي النحو المبين تفصيالً بالمادة )

 سالف الذكر العامةالتي تبرمها الجهات 

 التأاير في تنفيذ العقد:  -42
                         احتياجةةةةةةةةةةةةات ادارةبتوريةةةةةةةةةةةةد تلتةةةةةةةةةةةةفم الشةةةةةةةةةةةةركة الراسةةةةةةةةةةةةي عليهةةةةةةةةةةةةا الـمناقصةةةةةةةةةةةةـة   ن تقةةةةةةةةةةةةـوم  -

 2022/2023للعةةةةةةام المةةةةةةالي  قسييييييم التغذييييييية الكهربييييييية لجهيييييياز تشييييييغيل نفقييييييي االزهيييييير للسيييييييارات

                 فةةةةةةةي  عيةةةةةةةد المحةةةةةةةددة بالعقةةةةةةةد وبال يفيةةةةةةةة المتفةةةةةةةق عليهةةةةةةةا و ذا تةةةةةةةإ رتطبقةةةةةةةا للموامحةةةةةةة  الطةةةةةةةرت 

               ادةالتنفيةةةةةةةذ عةةةةةةةن هةةةةةةةذا الميعةةةةةةةاد يحصةةةةةةة  منهةةةةةةةا مقابةةةةةةة  تةةةةةةةإ ير بالنسةةةةةةة  والحةةةةةةةدود المبينةةةةةةةة بالمةةةةةةة

                 ( 98  والمةةةةةةةةةةادة ) العامةةةةةةةةةة( مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةانون تنظةةةةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةةةدات التةةةةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةةةا الجهةةةةةةةةةةات 48)

 ئحت  التنفيذية المشار اليهمامن ال

 أعضاء اللجنة
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  صرف المستحقات المالية :   -52 
د نمن م سدالن يتم صرف دفعات مقدمة للشركات المتعاقد معها وسيتم استبعاد العطا ات التي تشترط ذلك ويت

يوما من  نونل نالا صناف للشركة التي يتم الترسية عليها بعد  تمام  جرا ات الفح  واالستالم وذلك فى  ال

  م رقم حساتقدي تاريخ الفح  والقبول واالعتماد بمعرفة الجهات المستفيدة وذلك عن طريق الدفض االل تروني مض

 0الشركة الراسى عليها بططا  معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفض االل تروني 

 : فسخ العقد أو التنفيذ علي الحسا  -62
طبقةةةةةاً  وفةةةةةي االحةةةةةوال  فةةةةةي فسةةةةةخ العقةةةةةد  و تنفيةةةةةذء علةةةةةى حسةةةةةا  الشةةةةةركة المتعاقةةةةةدةالحةةةةةق  للمحافظةةةةةة

برمهةةةةةةةا ت التةةةةةةةي( مةةةةةةةن قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات  51و 50للشةةةةةةةروط و االح ةةةةةةةام الةةةةةةةواردة بالمةةةةةةةادتين )

بةةةةةار التةةةةةإمين الةةةةةذكر مةةةةةض اعت سةةةةةالفيالتنفيذيةةةةةة  الئحتةةةةة ( مةةةةةن 101و 100و المةةةةةادتين ) العامةةةةةةالجهةةةةةات 

ا  ذ حقتهةةةةا ؤ سةةةةارة ت ةةةةون قةةةةد ل بةةةةإ لهةةةةا دون ا ةةةةالل بحقهةةةةا فةةةةي الرجةةةةوع عليةةةةة المسةةةةدد حقةةةةاً  النهةةةةائي

شةةةةةرط جةةةةةوهر  مةةةةةن شةةةةةروط  وي ةةةةةون الفسةةةةةخ  و التنفيةةةةةذ علةةةةةى حسةةةةةا  الشةةةةةركة بقةةةةةرار  بةةةةةإ   لةةةةة  

ميةةةةةة مةةةةةن السةةةةةلطة المطتصةةةةةة وتعلةةةةةن بموجةةةةة  كتةةةةةا  يرسةةةةة  بالبريةةةةةد السةةةةةريض عةةةةةن طريةةةةةق الهيئةةةةةة القو

لةةةةةةةى عاالل ترونةةةةةةةي  و الفةةةةةةةاكس بحسةةةةةةة  ا حةةةةةةةوال  للبريةةةةةةةد   مةةةةةةةض تعفيةةةةةةةفء فةةةةةةةي ذات الوقةةةةةةة  بالبريةةةةةةةد

 0عنوانها المبين بالعقد 

 محتويات المظروف الفني :-27
سةةةةةةعار ماليةةةةةةة تلتةةةةةةفم الشةةةةةةركات مقدمةةةةةةة العطةةةةةةا ات  ال يحتةةةةةةول المظةةةةةةروف الفنةةةةةةي علةةةةةةى  يةةةةةةة                

 وسيتم استبعاد    عطا  يتضمن في مظروف  الفني ذلك 

 ظروف الفني على المستندات االتية :يجة أن يحتوى الم              
ئحةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةة ( مةةةةةةةن الال49و ذلةةةةةةةك بجانةةةةةةةة  المسةةةةةةةةتندات والبيانةةةةةةةات المنصةةةةةةةةو  بالمةةةةةةةةادة )               

ق منهةةةةةةا سةةةةةةالفة الةةةةةةذكر فيمةةةةةةا يتعلةةةةةة العامةةةةةةةلقةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةات 

 0بالعملية مح  المناقصة  

ي وجةةد وصةةورة مةةن عقةةد التإسةةيس للشةةركة ونظامهةةا ا ساسةةي و شةة لها القةةانوناسةةم صةةاح  النشةةاط واسةةم الشةةهرة  ن  -1

ذلك ات الم يةدة لةاالسم التجار  وبيان الطبيعة القانونيةة لصةاح  العطةا  والمسةتفيد الحقيقةي منة  والمسةتند –بالمستندات 

ك عةدي    وذلةمةال وفةق ا ةر تويعتد في هذا الشإن بنسطة معتمدة من عقد التـإسيس او النظةام االساسةي او هي ة  لةراس ال

 بالنسبة للشركات

 اسم المدير او الموظف المسئول  -2

لتواصةة  مةةض اسةةم المطةةول لةة  ا –البريةةد االل ترونةةي –رقةةم الفةةاكس  –رقةةم التليفةةون  –وسةةيلة التواصةة  ) المحةة  المطتةةار  -3

ن القديم ت على العنواكافة المرسالالعنوان يتم   طار المحافظة بالعنوان الجديد و  ال  صبح  تم تغير المتعاملين ( و ذا 

 صحيحة ونافذة قانونيا 
 سارية بطاقة الرقم القومى  -4

 البطاقة الضريبة الحديثة و   ر  قرار رريبي  -5

 ) القيمة المضافة ( على المبيعاتتسجي  لدل مصلحة الضرائ   -6

 القيد فى السج  التجار  )سار  ( -7

 واجباً قانونا حس  ا حوال  صورة من القيد فى السجالت التى ت ون القيد فيها -8

 رع الذلاسم البنك و المسئول الذل يتعام  معها و العنوان الذل يتعام  معها ورقم حسا  الشركة فى البنك و الف -9

 تحوي  امر الدفض علي   يتم         

 أعضاء اللجنة 
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 الموقف المالى للشركة ) القوائم المالية عن نالث سنوات سابق  (  -10

 معها مض ذكر الجهات السابق التعاقد  ( توريد  مال )صور اوامرسابقة االع  -11

 مظروف الفنيالتامين االبتدائي بالما يفيد سداد يقدم العطا  في مظروفين احدهما فنى و اال ر مالي مغلق ويرفق  -12

 يج  تقديم بيان الش   القانوني للجهة مقدمة العطا  و المستندات الدالة على ذلك    -13

 يوماً  من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية 90طا  مدة سريان الع  -14

 المواصفات عليها طابض الشهيد وموقعة ومطتومة بطاتم الشركة   ص  كراسة الشروط  و  -15

  العامة االشترا  في بوابة التعاقدات ما يفيد  تقديم   -16

 ليس يدويا م الشركة ب تابة العروق ممي ن  وتلتف  -17

 اً لقرارصرية تنفيذجالً في منظومة الفاتورة األ ترونية المنشإة بمصلحة الضرائ  المتقديم ما يثب  بإن المتعاقد مس  -18

  2021لسنة  160السيد / رئيس مجلس الولرا  رقم        

 0ارمترقيم العطا  الفني و المالي بعدد ك  صفح  موجودة على العطا  مض ذكر اأجمالي على الظرف من الط  -19

  عن الثالث للمنشإة مورحا بها المركف المالي لمقدم العطا  والميفانية  العمومية شهادة من المحاس  القانوني  -20

 لمصلحة الضرائ  معتمد ومطتوم ا  يرة المقدمة  سنوات       

 صورة عقد التإسيس وصورة جريدة الوقائض الرسمية المصرية المنشور بها عقد التإسيس لمقدم العطا   -21

 الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية ان وجدت  المصر  صناعيالشهادة استيفا  نسبة الم ون   -22

 :  الماليالمظروف  -23
 على المستندات االتية : المالييج   ن يحتول المظروف 

م التعاقدات التي ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظي51بالمادة ) عليها بجان  المستندات والبيانات المنصو 

 0ة الذكر فيما يتعلق بالعملية مح  المناقصة  سالف العامةتبرمها الجهات 

ار ائمة ا سعقوان  بالجني  المصر   شام  كافة الضرائ  والرسوم والدمغات ورريبة القيمة المضافة الت لفة االجمالية -1

 ومطتومةم ر   وموقعة 

 ض امر الدف  طا  مطتوم وموقض من البنك برقم حسا  الشركة واسم البنك والفرع الذل يتم التحوي  علي  -2

  واالكثر جودة رتتم المقارنة والمفارلة المالية بين العروق المقدمة المقبولة فنياً و ق  ا سعا -3

طبقاً  طاعاتاستقلمضافة و   ا  القيمة والرسوم ورريبة شاملة كافة الضرائ  والدمغات سارية لمدة عام ا سعار  -4

 للقانون .

 0المالىالمظروف  فيورض يجداول ال ميات وا سعار  -5

 اعضاء اللجنة
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 الشطة من سجالت المتعاقدين  :  -33
روط للمحافظةةةةةة الحةةةةةق فةةةةةي شةةةةةط  المتعاقةةةةةد مةةةةةن سةةةةةج  المتعاقةةةةةدين معهةةةةةا فةةةةةي ا حةةةةةوال وطبقةةةةةاً للشةةةةة

والمةةةةةادة  لعامةةةةةةا( مةةةةةن قةةةةةانون تنظةةةةةيم التعاقةةةةةدات التةةةةةي تبرمهةةةةةا الجهةةةةةات 50وا ح ةةةةةام الةةةةةواردة بالمةةةةةادة )

 سالفي الذكر ( من الئحت  التنفيذية 100)

روط  و ـةةةةةــض الشـى جميةةةةةـعلةةةةة  و تحقةةةةةـق بنفسةةةةةـض ـبإنةةةةة   طلةةةةةصييييياحة العطييييياء المقيييييدم    يقييييير  -43

موافةةةةةةةق  انةةةةةةة المانلةةةةةةةة و ملحقاتهةةةةةةةا و و المواصةةةةةةةفات المواصةةةةةةةفات الفنيةةةةةةةة الةةةةةةةواردة ب راسةةةةةةةة الشةةةةةةةروط 

قصةةةةة و المنالشةةةةروط التعاقةةةةد حةةةةال رسةةةة م ملةةةةة  و بإنهةةةةامةةةةن بيانةةةةات و ملتفمةةةةاً بهةةةةا علةةةةى مةةةةا جةةةةا  بهةةةةا 

ائيةةةةةةاً قبةةةةةةوالً نه للعمليةةةةةةة المطروحةةةةةةة د ولةةةةةة و يعتبةةةةةةر المانلةةةةةةة عليةةةةةةة ووفقةةةةةةاً ) لنمةةةةةةوذم العقةةةةةةد المرفةةةةةةق ( 

ا  بهةةةةةةا بحالتهةةةةةةا و  وصةةةةةةافها الراهنةةةةةةة وال يحةةةةةةق لةةةةةة  االعتةةةةةةراق علةةةةةةى    بنةةةةةةد  و فقةةةةةةرة ممةةةةةةا جةةةةةةلهةةةةةةا 

 رةة )  داو انةةةةةةة  ملتةةةةةةةفم بجميةةةةةةةض المالحظةةةةةةةات  التةةةةةةةي قةةةةةةةد يبةةةةةةةديها مجلةةةةةةةس الدولةةةةةةةحاليةةةةةةةاً  و مسةةةةةةةتقبال   

ر الفتةةةةةول المطتصةةةةةة ( حةةةةةال مراجعةةةةةة كراسةةةةةة الشةةةةةروط و العقةةةةةد مةةةةةض   تصةةةةةا  مجلةةةةةس الدولةةةةةة بنظةةةةة

 منالعات ذات صل  بالعملية مح  التعاقد  و العقد    

 المتوقع للعملية البرنامج الزمني  -63

 

 2022 /    / تاريخ اإلعالن

 2022 /    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

 2022 /    / البت الفنيتاريخ االنتهاء من 

 2022 /    / تاريخ فتح المظاريف المالية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت المالي

 2022 /    / تاريخ اإلاطار بالترسية

  -توفير االعتماد المالي : -37
 عتمةةةةةاداتتةةةةةم تةةةةةوفير المبلةةةةةغ المطلةةةةةو  لتنفيةةةةةذ عمليةةةةةة التوريةةةةةد محةةةةة  الطةةةةةرت والتعاقةةةةةد وذلةةةةةك رةةةةةمن اأ

  نفق االلهر موالنة من 2023/  2022المالية المتاحة للعام المالى 

  -: العقد طرفياليه تسوية الخالفات و المنازعات بين  -38
ن قانون تنظيم ( م91يتم تسوية الطالفات والمنالعات بين طرفي العقد وفى اننا  تنفيذء وذلك وفقاً للمادة )

 ( 2018( لسنة )182الصادر بالقانون  ) محدودالتعاقدات التى تجريها الجهات ال

 اعضاء اللجنة 
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غيل هربية لجهاز تشقطع غيار لقسم التغذية الك المطلوبة لعملية شراءصناف الكميات و اال -39

 2022/2023 الماليللعام  نفقي االزهر للسيارات

 اعضاء اللجنة

 

 

 

 

 انـــــــبي م
 الكمية 

 

اإلجمالي   بلد المنشأ ماركةال

 (م0ق0و0ش)

  بالعدد اوربي فيليبس S2  500ارتر است 1

2 Phase sequens 10 بالعدد محلي السويدي  

  بالعدد الماني شنايدر D65   10 فولت  110كونتاكتور  [ 3

  بالعدد محلي السويدي 100 وات صوديوم  70ترانس  4

  باكو محلي M 150 3M 3شريط لحام 5

  باكو محلي السويدي 50 وات 150ترنس  6

  بالعدد فرنسي   ليجراند 500 امبير ازف 2يوز ف 7

  بالعدد فرنسي ليجراند 500 امبير ازف 4فيوز  8

  بالعدد ايطالي  مطاب  للعينة MF 20 6كابستور  9

  بالعدد محلي السويدي 4 ترموبالست3×3لفة كابل  10

  بالعدد محلي السويدي 3 ترموبالست 2,5×3لفة كابل  11

  بالعدد ايطالي جيواس 20 حائط جيواسمفتا  اارج ال 12

  بالعدد الماني شنايدر 10 امبير  16مفتا  مفرد  13

  بالعدد الماني شنايدر 15 امبير 32مفتا  مفرد    14

  بالعدد الماني  شنايدر  10 امبير 25مفتا  مفرد  15

  بالعدد الماني شنايدر 10 امبير 25 ثنائيمفتا   16

  بالعدد الماني شنايدر 10 امبير 32  ثنائي مفتا   17

  بالعدد الماني شنايدر 5 امبير 32ثالثي مفتا   18

  بالعدد الماني شنايدر 5 امبير 63ثالثي مفتا   19

  بالعدد الماني شنايدر 5 امبير 25رباعي مفتا   20

  بالعدد الماني شنايدر 5 امبير 63مفتا  رباعي  21

  بالعدد مطاب  للعينة مطاب  للعينة 20 رجل 14فولت  24ريالي  22

  بالعدد مطاب  للعينة مطاب  للعينة 20 رجل 14فولت  230ريالي  23

 –امبير ااص بالمراو   2فيوز  24

VE131 
20 

  بالعدد مطاب  للعينة مطاب  للعينة

  بالعدد الماني الماني UPS 20مروحة عين سمكة  25
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                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 ملحوظة : مطابق للعينة : أي العينة المتواجدة بالنفق 

  ات والتأمين لمضافةا  القيمة ضريبة و  األسعار شاملة كافة الضرائة والدمغات والرسوم

 معاينة  نافية  للجهالة -40
تحةةةةةةة   و ن يتحقةةةةةةةق بنفسةةةةةةة  للموقةةةةةةةض وعلةةةةةةةى  صةةةةةةةحا  العطةةةةةةةا ات المعاينةةةةةةةة التامةةةةةةةة النافيةةةةةةةة للجهالةةةةةةةة 

تةةةةةةةى حة ب راسةةةةةةةة الشةةةةةةةروط و المواصةةةةةةةفات   مسةةةةةةةئوليت  مةةةةةةةن كافةةةةةةةة البيانةةةةةةةات و المواصةةةةةةةفات الةةةةةةةوارد

 يص   لى  درا  وارح و تام   

 ــــــــــرارإقـــــ

لالمةةةةةةاكن ة للجهالةةةةةة النافيةةةةةةة التامةةةةةةة نقةةةةةةر نحةةةةةةن شةةةةةةركة / ...................بإننةةةةةةا قمنةةةةةةا بةةةةةةإجرا  المعاينةةةةةةة

نةةةةةا نلتةةةةةفم محةةةةة  التعاقةةةةةد كمةةةةةا  نالمطلةةةةةو  تركيةةةةة  قطةةةةةض الغيةةةةةار بهةةةةةا بجهةةةةةال نفقةةةةةى االلهةةةةةر للسةةةةةيارات 

 بجميض ما ورد ب راس  الشروط والمواصفات وهذا  قرار منا بذلك

 العطاءمقدم  أسم (1

 عنــوانه (2

    رقم تليفونه                                                            (3

 رقم البطاقة الضريبية (4

                                          التجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياري                                                     رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجل  (5

 توقيع مقدم العطــاء

 أعضاء اللجنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالعدد اتحاد اوروبي اتحاد اوروبي  20 م س 28×28مروحة  26

  بالعدد اتحاد اوروبي اتحاد اوروبي 20 سم ااصة بكابينة 12×12مروحة  27

  بالعدد اتحاد اوروبي اتحاد اوروبي 12 134اسطوانة فريون  28

  بالعدد طبقاً للعينة طبقاً للعينة 4 فلوسوتش ايطالي 29

  بالعدد بولندي ماوزرو 200 صوديوموات  70لمبة  30

تبريد للغرف fcuماتور مروحة  31

 بريشة الفنية 
24 

  بالعدد الماني الماني 

  بالعدد اتحاد اوروبي  اتحاد اوروبي 30 كشاف مكتة بالطة )سقف معل ( 32
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                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 الخاصة  شروطال

 

 يفضل البضاعة الحاضرة اال  اسبو  و التوريد:   -1

  جهاز نفقي االزهر للسياراتبالتسليم: بالمخازن الخاصة  -2

 يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية  90االرتباط باألسعار:  لمدة  -3

 االستالم بموجة أمر دفع بنكي.الدفع :  بعد الفحص و -4

ويجييييية  ، التورييييييد مييييين المحافظييييية لتنفييييييذ العمليييييية محيييييل المناقصييييية  يتلقيييييي المتعاقيييييد امييييير -5

وط سييييية الشيييييروطبقييييياً لكراعلييييييه االلتيييييزام بتنفييييييذ العقيييييد وفقييييياً لميييييا تيييييم االتفييييياق علييييييه ، 

و اوالمواصيييييييفات وإذا اسيييييييتجد اثنييييييياء التنفييييييييذ ميييييييا يوجييييييية تعيييييييديل العقيييييييد بالزييييييييادة 

 ( ميييييين46ادة )اليييييينقص ، يييييييتم التعييييييديل فييييييي حييييييدود النسيييييية والضييييييوابط الييييييواردة بالميييييي

م رقيييييييتبرمهيييييييا الجهيييييييات العاميييييية الصيييييييادر بالقيييييييانون قييييييانون تنظييييييييم التعاقيييييييدات التييييييي 

 ( مييييييين الئحتيييييييه التنفيذيييييييية الصيييييييادرة بقيييييييرار وزيييييييير96والميييييييادة ) 2018لسييييييينة  182

 2019لسنة  692المالية رقم 

 

       توقيع مقدم العطاء

  دير إدارة التعاقداتم                                                                                           

                                                     

 ناجى إبراهيم الدسوقي       

 

 

 اعضاء اللجنة 

          

 


